
Wsparcie dla sektora 

Odzysku Materiałowego Surowców 
(PKD 38)

czyli o realizacji rekomendacji



Stan prac na dzień 24.09.2021 r.

➢REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE:

- wysyłka regulaminu do PARP – lipiec 2021

- odpowiedź PARP - 15.09.2021

- ponowna wysyłka Regulaminu do PARP - 22.09.2021

- oczekiwanie na zatwierdzenie przez PARP

➢SYSTEM ELEKTRONICZNY DO OBSŁUGI KLIENTÓW: 

- system jest przygotowany do rekrutacji



DLA KOGO? 

NA CO?

ILE?



Kompetencje dla sektorów

➢DLA KOGO: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 

z całej Polski

➢NA CO: na szkolenia wynikające z wdrażania rekomendacji Sektorowej 
Rady ds. kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

➢CZAS: rekrutacja trwa do wyczerpania alokacji

realizacja usług do 3 miesięcy od zawarcia umowy



Ile mamy środków?

Kwota kwalifikowalna 
wsparcia dla Sektora

Wartość dofinansowania

Sektor Odzysku 
Materiałowego Surowców

5 773 305,00 zł 4 618 644,00 zł

✓ zachęcamy do zgłaszania się po dofinansowanie

✓ zachęcamy do zamieszczania oferty w Bazie Usług Rozwojowych



Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?

1 Pracownik

Wielkość 
dofinansowania 

[80%]
6 684 zł

Wkład własny 
[20%]

1 671 zł

Wartość usług 
kwalifikowanych 

w projekcie 
[80% + 20% = 100%] 

8 355 zł

✓ kwoty dofinansowania zależne są od liczby pracowników, 
którzy wezmą udział w usługach

✓ BRAK limitów na firmę – każdy Przedsiębiorca aplikujący do 
projektu deklaruje liczbę pracowników, których deleguje do 
udziału w szkoleniach oraz kwotę, jaka potrzebna będzie na 
realizację planowanych szkoleń

✓ w zależności od wybranego szkolenia ograniczeniem będą 
jeszcze limity na osobogodzinę

✓ VAT nie jest kwalifikowany

LICZBA PRACOWNIKÓW: 691



Jakim wsparciem dysponujemy?

80 % dofinansowania 

do szkoleń dla firm z sektora 

ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW

z obszaru m.in. :

Uprawnień zawodowych:

• obsługa wózka jezdniowego
• eksploatacja urządzeń, instalacji i 

sieci energetycznych

Zarządzania: 

• budowanie i wdrażanie strategii
• planowanie inwestycji

• Monitorowanie
• zarządzanie kapitałem ludzkim

Badawczo-rozwojowego:

• prowadzenie prac 
badawczo-rozwojowych

• wprowadzanie GOZ

Rozwoju biznesu:

• tworzenie oferty
• zarządzanie projektami

• budowanie konkurencyjności
• efektywne funkcjonowanie i rozwój

Technologicznego:

• język obcy branżowy
• programowanie i nadzorowanie
• obsługa i monitorowanie procesu



Kto może skorzystać z dofinansowania?

38 – Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców

38.1 – Zbieranie odpadów

38.2 – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.3 – Odzysk surowców

Firmy, które posiadają 1 z wymienionych kodów PKD 
oraz prowadzą czynną działalność w jego ramach (co mogą udokumentować)



PRACOWNIK, czyli kto?

Pracownik przedsiębiorstwa – personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 310, z późn. zm.) tj.: 

1/ pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z
2018 r. poz. 917, z późn. zm.); 

1a/ pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 
zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608); 

2/ osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym 
pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz 
pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 

3/ właściciela pełniącego funkcje kierownicze; 

4/ wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i 
czerpiącego z niego korzyści finansowe. 



JAK WYGLĄDA 
PROCES 

WSPARCIA?

• rekrutacja
• realizacja 

usług
• rozliczenie



Strona www projektu:
https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

https://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/






Strona www Systemu:
https://akademiamarr.pl/

https://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/








Jakie dane potrzebne są do rekrutacji?
• Dane teleadresowe

• Dane osób uprawnionych do reprezentacji, które podpiszą dokumenty

• Dane dot. korzystania z pomocy de minimis od 1.01.20219 roku (do sprawdzenia na

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary)

• Dane o obrotach (w TYS EURO) i liczbie personelu (w rocznych jednostkach pracy) za ostatnie 3

ZAMKNIĘTE lata obrotowe (tj. na dzień dzisiejszy najprawdopodobniej za lata 2018, 2019 i 2020)

• Decyzja co do liczby delegowanych pracowników i wielkości środków, o jakie Klient chce

zawnioskować

• Jeśli firma jest firmą powiązaną lub partnerską to również dane o pomocy de minimis tych firm

oraz o obrotach i personelu (analogicznie j.w.)

• Jeśli kod PKD z działu 38 NIE JEST wiodącym to również fv/umowy i inne poświadczające, że

firma działa w sektorze

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary


Podpisanie umowy
• Kompletna i poprawnie sporządzona dokumentacja (tj. podpisana umowa, podpisane załączniki) musi

wpłynąć do MARR w terminie 14 dni od daty udostępnienia Umowy w Systemie przez Operatora,

• Przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania umowy wraz z załącznikami za pośrednictwem

certyfikowanego podpisu elektronicznego. Przedsiębiorca przekazuje podpisaną umowę wraz z załącznikami

do MARR za pośrednictwem funkcjonalności Systemu.

• Dopuszcza się przedłożenie podpisanej umowy wraz z załącznikami przez przedsiębiorcę w wersji

papierowej. Przedsiębiorca doręcza Operatorowi umowę podpisaną własnoręcznie, wraz z podpisanymi

załącznikami. Operator po otrzymaniu egzemplarza umowy w wersji papierowej od przedsiębiorcy podpisuje

oba egzemplarze w wersji papierowej. Następnie doręcza ją przedsiębiorcy, za pośrednictwem poczty oraz

zamieszcza w Systemie.

• Umowy zawierane są na okres 3 miesięcy.



Nadanie ID w Bazie Usług Rozwojowych

Każdy Przedsiębiorca zakłada konto Przedsiębiorstwa w Bazie Usług 
Rozwojowych (BUR).

Jednocześnie z podpisaniem umowy MARR nadaje ID wsparcia 
Przedsiębiorcy w BUR.

Zapisanie się Pracownika i skorzystanie z usługi rozwojowej za 
pośrednictwem BUR bez wykorzystania przydzielonego numeru ID 
wsparcia, zostanie uznane przez Operatora za wydatek 
niekwalifikowany.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/










Efektywne i asertywne komunikowanie się





Efektywne i asertywne komunikowanie się



Efektywne i asertywne komunikowanie się





Efektywne i asertywne komunikowanie się



Zasady REFUNDACJI (do 80%)

✓skan FV

✓oświadczenia Przedsiębiorcy

✓skan poświadczonego za zgodność z oryginałem zaświadczenia/ 
certyfikatu

✓potwierdzenie zapłaty

✓ankiety w BUR 

✓dodatkowe dokumenty – jeśli dotyczy (np. dodatkowe 
wyjaśnienia/oświadczenia)

✓ podpisany wniosek o refundację (podpisem kwalifikowanym lub 
papierowo)



Pytania i wątpliwości

1) Kompetencja a kwalifikacja

2) Liczba osób w grupie – minimalna i maksymalna

3) Zapis w rekomendacji Rady „szacowany średni czas potrzebny do 
uzyskania kwalifikacji” – rozumiemy, że możemy odbiec od niego 
zarówno w dół, jak i w górę – czy jest jakaś granica (% czasu 
szkolenia), jaką powinniśmy przyjąć? 

Proponowalibyśmy przyjąć szeroko np. 50% w dół i 50% w górę, a ostateczne 
ustalenie i dopasowanie do potrzeb uczestników pozostawić im i usługodawcą.



Dziękuję za uwagę
Katarzyna Maźnica
Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

odzysk@marr.pl

785 118 868

https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

mailto:odzysk@marr.pl
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/
https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

